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Zorgen over Het Groene Net
De provincie is
bezorgd over de
voortgang van Het
Groene Net. Is de
techniek wel op tijd
klaar voor koppeling
aan de naftakraker
op Chemelot? En
lukt het om genoeg
kapitaal te vinden?
SITTARD-GELEEN
DOOR PETER BRUIJNS

H

et Groene Net
(HGN) wil via een
ondergronds netwerk van buizen
duizenden gezinnen en tientallen bedrijven rond
Chemelot verwarmen met de
restwarmte die chemiereus Sabic nu nog gewoon laat ontsnappen. Dan hebben al die huishoudens geen cv-ketel nodig, wordt
er minder aardgas verstookt en
daalt de uitstoot van broeikasgassen.
Het HGN-project is al in 2009 opgestart en kende veel vertraging.
Inmiddels verwarmt een biomassacentrale wijken in het
noorden van Sittard-Geleen.
In het zuiden van de stad wil
HGN huizen en bedrijven aansluiten op restwarmte van de
naftakraker Olefins 4, de belangrijkste fabriek op Chemelot. Na
wijken in Sittard-Geleen volgen
Stein en Beek.
De aandeelhouders van HGN
zijn Sittard-Geleen en energiebedrijf Ennatuurlijk. Tot nu toe
hebben ze nog geen formeel besluit genomen om het Groene
Net Zuid aan te leggen. Eerst
moet namelijk het definitieve
ontwerp voor de koppeling aan
de kraker klaar zijn. Pas in de zomer van 2018 is er zicht op de kos-

De naftakraker van Sabic tijdens de vorige onderhoudsstop in 2012.
ten en kan het investeringsbesluit
worden genomen. Volgens de provincie kost de totale investering
ruim 54 miljoen euro.
Om het Groene Net te laten slagen,
is de volgende onderhoudsbeurt
van de kraker cruciaal. In het najaar
van 2019 legt Sabic die fabriek volgens plan stil voor groot onderhoud.
HGN moet dan de fabriek snel aansluiten op het warmtenet. Als HGN
het momentum van de onderhoudsstop mist, dan is het aftappen van de
restwarmte van de kraker de eerstkomende zes jaar niet meer moge-

FOTO ARCHIEF ERMINDO ARMINO


Omdat besluitvorming
tijd kost, begeeft het
project zich steeds
verder op het kritieke
pad.

Ambtenaren in een provinciale nota

lijk en vervalt een subsidie van 3 miljoen euro van het Rijk.
Bij de provincie maakt men zich
zorgen of de techniek voor het aftappen van de restwarmte tijdig
klaar is. In november schreven provincieambtenaren dat HGN daar
nog niet mee is gestart, omdat de financiering nog niet rond is.
HGN heeft de provincie ook gevraagd om voor 5 miljoen euro een
aandeel in HGN te nemen. Dan
wordt het gemakkelijker om andere
investeerders te werven. De provincie is echter zo laat geconfronteerd

met dat verzoek dat zij zich onder tijdsdruk voelt gezet. Omdat
een beslissing over 5 miljoen
euro tijd kost, ,,begeeft het project zich steeds verder op het kritieke pad”, aldus de provincieambtenaren.
Verantwoordelijk wethouder
Ruud Guyt laat desgevraagd weten dat de provincie zich geen
zorgen hoeft te maken: de engineering is inmiddels gestart, en
de techniek om najaar 2019 het
warmtenet aan de kraker te koppelen zal op tijd klaar zijn.

